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QU ẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn
phổ cập giáo dục, xóa mù chữ hu ện Hoa
năm 2021
UỶ BAN NHÂN DÂN HU

N HOA

Căn cứ Luật tổ chức ch nh qu n a phư n n
19/6/2015;
Căn cứ N h nh số 20/2014/NĐ-CP n
24/3/2014 của Ch nh phủ v phổ
cập iáo dục, xóa mù chữ;
Căn cứ Thôn tư số 07/2016/TT-BGDĐT n
22/3/2016 của Bộ Giáo dục
v Đ o tạo v việc qu nh i u kiện bảo ảm v nội dun , qu trình, thủ tục kiểm
tra côn nhận ạt chuẩn phổ cập iáo dục, xóa mù chữ (Thôn tư số 07); Qu ết
nh số 1387/QĐ-BGDĐT n
29/4/2016 của Bộ GD&ĐT v việc nh ch nh
Thôn tư số 07;
Theo n h của Trư n ph n Giáo dục v Đ o tạo (GD&ĐT) hu ện
QU ẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục,
Xóa mù chữ hu n oa
năm 2021, thành phần nh sau:
I. Tr ởng đoàn: Bà Đinh Thị Bích u - Tr ởng phòng GD&ĐT
II. Phó Tr ởng đoàn
1. Bà Phạm Thị Nga, Phó Tr ởng Phòng GD&ĐT
2. Ông Ngu ễn Tiến ực, Phó Tr ởng Phòng GD&ĐT
III. Ủ viên
1. Ông Vũ Minh Sơn, Tr ởng phòng Tài chính - Kế hoạch
2. Bà Ngô Thị Ngu t Minh, Tr ởng phòng Nội vụ
3. Ông Vũ Vĩnh Thụ , Tr ởng phòng Tài nguyên - Môi tr ờng
4. Ông Phạm Văn oàn, Tr ởng phòng ao động - TB&XH
IV. Th ký
1. Bà Trần Thị Thu iền, Chuyên viên Phòng GD&ĐT
2. Bà Đinh Thị Thảo, Chu ên viên Phòng GD&ĐT
3. Ông Ngu ễn ữu Du, Chuyên viên Phòng GD&ĐT
Mời ãnh đạo: Ban Tuyên giáo u n ủ , iên đoàn ao động hu n,

2
u n đoàn, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Tru ền thanh hu n, ội Khu ến
học hu n, ội Nông dân hu n, ội iên hi p Phụ nữ hu n tham gia Đoàn
Kiểm tra.
Điều 2. Đoàn Kiểm tra có nhi m vụ kiểm tra, công nhận ã, thị tr n đạt
chuẩn phổ cập giáo dục, óa mù chữ theo đúng tiêu chuẩn và điều ki n đảm bảo
phổ cập giáo dục, óa mù chữ qu định tại Nghị định s 20/NĐ-CP ngày
24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, oá mù chữ; Thông t s 07 và
Qu ết định s 1387/QĐ-BGDĐT ngà 29/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
vi c đính chính Thông t s 07. oàn chỉnh hồ sơ trình UBND hu n xem xét,
qu ết định công nhận.
Giao Tr ởng đoàn kiểm tra mời đại biểu tham gia Đoàn kiểm tra; cử cán bộ,
công chức, viên chức ngành GD&ĐT tham gia giúp vi c cho Đoàn kiểm tra.
Thời gian kiểm tra: Từ 7h30’, ngày 25/11/2021 đến khi hoàn thành nhi m vụ.
Điều 3. Qu ết định nà có hi u lực thi hành kể từ ngà ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND hu n, Tr ởng các phòng:
GD&ĐT, Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên – Môi tr ờng, Lao động TB&XH; Thủ tr ởng các cơ quan và các đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND
các ã, thị tr n và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhi m thi hành Qu ết
định nà ./.
Nơi nhận:
- Nh điều 4;
- u: VT, BCĐPCGD-XMC.
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